
 
Tanssikeskus Citydance juhli 25-vuotista taivaltaan syksyllä 2015  

Tässäpä melkoinen historiakatsaus menneeseen, muistelijana Merja Satulehto.  

 

Merja omasta taustastaan:  

    Tanssikeskus Citydancen historia ja osa minun tanssiurastani nivoutuvat tiukasti yhteen. Paluu- 

muutin Ouluun takaisin v. 1991, jolloin lopetin aktiivikilpatanssiurani ja liityin mukaan vuosi 

aikaisemmin perustetun Tanssikeskus Citydancen tiimiin. 

 

Nyt taaksepäin katsottuna jaan tanssijan taipaleeni kolmeen aikakauteen.  

    Nuoren tanssijan vaihe, joka kulki Oulun Naisvoimistelijoista Leena Ortolan balettikouluun. 

Yllättäen tuota taivalta tulikin sekoittamaan eksyminen tanssiurheiluseura Telemarkin harjoituksiin 

lajin pariin, joka vei välittömästi sydämeni!  

    Siitä seurasi kakkosvaihe, jolloin tanssin ja kilpailin tanssiurheilussa menestyksekkäästi 

Suomessa ja ulkomailla niin amatöörinä kuin ammattilaisena . Tuo vaihe päättyi Ouluun 

paluumuuttoon, joka taas vei minut juurilleni paritanssista enemmän esittävän taiteen puolen 

tanssilajeihin.  

    Tanssijan urani kolmosvaihe on siis Oulu ja Citydance. Nyt aikaa onkin vierähtänyt lähes se 

neljännesvuosisata ja yhdessä Citydancen kanssa on menty eteenpäin. 

    Tämä aika on ollut työteliäs, mutta erittäin antoisa ja nautinnollinen – Harva saa tehdä työkseen 

sellaista, joka ei enimmäkseen työltä tunnu! Lisäbonuksena lasken vielä päälle upean työyhteisön, 

joka näiden vuosien saatossa on Citydanceen muodostunut. Uskomattoman hienoa on se, että 

Citydancessa on nykyisin opettajina ihmisiä, jotka ovat aloittaneet tanssiharrastuksensa lapsina ja 

sittemmin kouluttautuneet pitkän harrastajajakson jälkeen tanssin ammattilaisiksi.  

Se on luonut vahvan yhteisen toimintakulttuurin ja on ehdottomasti Citydancen vahvuus.  

    Oulua on aina pidetty vahvana tanssikaupunkina ja voin ylpeänä todeta, että olen ollut yhtenä 

lenkkinä luomassa tuota mainetta. Tämän 25 vuoden aikana myös Tanssikeskus Citydancen 

merkitys kaupungin tanssigenrelle on ollut merkittävä ja siksipä nyt kerronkin teille Citydancen 

historiasta!  

Alkutaival  – 90 -luku!  

Citydancen perustaminen sinetöitiin shampanjapullon avauksen kera Letkun Puistossa vuonna 1990 

tanssinopettajien Marko ja Paula Ala-Ketolan ja Liisa Kontturi-Paasikon toimesta. Tilat koululle löytyivät 



Citytalosta ja näinpä tanssikoulu sai myös toimivan nimensä. Tavoitteekseen perustajajäsenet asettivat 

Oulun silloin vielä aika kapea-alaisen tanssinharrastuskentän monipuolistamisen.    

    Syksyllä 1991 oli jo edessä muutto Pakkahuoneenkadulle vanhaan Osuuskaupan taloon. Tässä vaiheessa 

toimintaan mukaan tulivat myös Ouluun paluumuuttaja Merja Satulehto ja tanssiurheiluvalmentaja Markku 

Siltala. Tässä vaiheessa Tanssikeskus Citydance oli vain yhteinen markkinointinimi ja kukin yrittäjä pyöritti 

toimintaa oman toiminimensä puitteissa. 90-luvun puolivälin jälkeen muut osakkaat kuitenkin jättäytyivät 

pois kuka mistäkin syystä ja toiminta jäi vetovastuulleni.  

   Pikku hiljaa Tanssikeskus Citydance kasvoi.  Toimin vielä päätyökseni tanssiurheilun parissa – tai 

kilpatanssin, kuten tuolloin vielä lajia kutsuttiin. Sen rinnalla kuitenkin muiden tanssilajien opettaminen 

kasvatti osuuttaan ja näin hyödynsin koko ajan enemmän ja enemmän taustaani valiovoimistelijana ja 

jazztanssijana. Tässä vaiheessa Citydanceen löytyi myös uusia lahjakkaita opettajia, jotka osaltaan auttoivat 

koulun toiminnan kehittymisessä ja kasvamisessa. Tärkeitä opettajia tuolloin olivat mm. Mikael Gustafsson 

ja Mira Törmi.  Yhteistyötä tehtiin myös tiiviisti helsinkiläisen tanssikoulu StepUp Show Schoolin kanssa ja 

silloin Oulussa vierailivatkin säännöllisesti opettamassa Marco Bjurström ja Peter Pihlström!  

    Iso merkitys toiminnalle oli myös syksyllä 1991 käynnistynyt Konservatorion tanssinopettajakoulutus – 

nyttemmin Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutus. Toimin myös siellä opettajana ja näin 

luotiin jo silloin tähän päivään asti kestänyt tiivis yhteistyö tanssikoulun ja ammatillista koulutusta 

edustavan laitoksen välille. Useimmat Citydancen opettajat ovat joko valmistuneet sieltä, opiskelevat siellä 

edelleen tai opettavat siellä.   

    Seuraava osoitteenmuutos olikin koulun historiassa todella merkittävä. Syksyllä 1998 Citydance aloitti 

toimintansa Kiistola-talossa silloisen elokuvakeskus Formian naapurina. Samaan aikaan Pirjo Yli-Maunulan 

ja Paula Tuovisen sekä Maria Littowin vetämä Oulun Tanssistudio lopetti toimintansa ja Citydancen 

kurssitarjonta laajeni kattamaan myös jazz- ja nykytanssia disco- ja showtanssin, ”räp-tanssin”, 

lastentanssin sekä pari- ja kilpatanssin lisäksi. Silloin käynnistynyt vahva breakdance-buumi – kiitos ennen 

kaikkea Bomfunk MC:n – toi Citydanceen valtaisan pikkupoikien invaasion ja salsa-buumi puolestaan 

aikuiset naiset! Näin oppilasmäärä yhtäkkiä viisinkertaistui ja opettajamäärä kasvoi huomattavasti.  

    Upeaa on, että osa tuolloin taloon tulleista opettajista on vieläkin mukana toiminnassa: Teemu 

Tuohimaa, Paula Puumalainen, Jonna Suokas ja Outi Räsänen ovat vuosien saatossa vahvasti vaikuttaneet 

omalla panoksellaan Citydancessä. Muita tuolloin aloittaneita, Citydancen kannalta merkittäviä opettajia 

ovat olleet mm. Marko Keränen, Annamari Kess, Noora Kolanen ja Tiina Mylly.      

    

Tapahtumarikkaat vuodet 2000–2010 

      Seuraava iso kehitysaskel oli vuonna 2001, jolloin Citydance muutti Monttiinintaloon  

Aleksanterinkadulle. Samana keväänä järjestettiin myös Show- ja Streettanssien SM-kilpailut Oulun 

Urheilutalolla. Kilpailut olivat kaikin puolin menestys ja käynnistivät myös entistä aktiivisemman 

kilpailutoiminnan koulussa.   

    Välissä ehtikin sitten kulua yhdeksän vuotta ennen kuin järjestettiin seuraavat isot kilpailut. Kesällä 2010 

Ouluhallissa tanssittiin 3-päiväiset Performing Arts SM-kilpailut. Kilpailuihin osallistui 1601 tanssijaa eri 

puolilta Suomea ja tapahtuma sai ylistävää palautetta niin järjestelyiden kuin tunnelmansa puolesta. Sen 

merkitys Citydancen henkilökunnan ja muiden toimijoiden yhteishengelle oli huomattava ja viitoitti 

esimerkillään myös FDO:n (Finnish Dance Organization) alaisten kilpailujen kehittymistä entistä 

ammattimaisemmin organisoituun ja elämyksellisempään suuntaan.  

    Sittemmin Citydance onkin pyrkinyt järjestämään kerran vuodessa isot kansalliset arvokilpailut. Tällaiset 

kilpailutapahtumat tekevät tanssia tutuksi ja tuovat näkyvyyttä paikallisesti. Tärkeintä on kuitenkin se, että 

ne tarjoavat harrastajille harvinaisen mahdollisuuden kilpailla kotipaikkakunnalla.    

 

    Muutoin 2000-luku oli ehdottomasti katutanssien valta-aikaa Citydancessä. Suuri vaikutus asiaan oli 

tuolloin opettajana aloittaneella Lasse Hyttisellä, joka toi niin tanssijana kuin koreografina Oululle kultaa ja 

kunniaa! Samoin breikkigenre eli Oulussa vahvaa kauttaan ja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti 



menestyneitä breikkareita tuli Teemu Tuohimaan suosituilta breikkitunneilta. Suomen vanhin 

katutanssiryhmä Sonic Skool toimi jo tuolloin, mutta sen rinnalle nousi uusia menestyksekkäitä ryhmiä 

kuten Natural Hype, BTL ja Across the Floor. 

 
Sonic Skool voitti StreetSM-kilpailuissa showcase-sarjan. Tanssijat ja Citydancen opettajat vas:lta Lasse 

Hyttinen, Teemu Tuohimaa, Niko Haikala ja Paula Puumalainen.   

 

 
 

Natural Hype Nordic Movesissa v. 2008. Ryhmä voitti lukuisia suomen mestaruuksia ja kansainvälisesti  

arvostetun Nordic Moves-kilpailun kolme kertaa! Ryhmässä tanssivat Hanna Appel,  Lasse Hyttinen, Niko 

Haikala, Aksu Lukkarila, Taru Miettinen, Julian Owusu ja Sanna Nazimov.     



 

     Myös muut lajit kasvoivat vahvasti ja monet vielä tänä päivänä Citydancessä vaikuttavat opettajat 

aloittivat tuolloin opettajanuransa, kuten Jenni Jokikokko-Jakkula ja Asta Hartikainen.  

      2000-luvulla Citydancen tanssijat valloittivat myös erilaisissa tanssiteatteriproduktioissa. Lopettaneen 

Oulun Tanssistudion esitystoiminnan pohjalta luotiin Oulun Tanssin keskus Jojo v. 1998 ja Pohjoisen ainut 

ammattitanssiteatteri sai alkunsa! Citydancen tanssijat ja opettajat olivat vahvasti mukana kehittämässä 

Jojon toimintaa niin järjestöpuolella kuin tanssijoina ja koreografeina. Yhteistyötä tehtiin myös Oulun 

Tähtisirkuksen kanssa useissa eri produktioissa ja jonkin verran Tanssikeskus Citydance tuotti myös itse 

esityksiä normaalin oppilasnäytöstoiminnan lisäksi. Yleisömenestyksiksi nousivat kilpa- ja showtanssia 

yhdistävät tanssikabareet Starlite ja So in Love, jotka olivat Oulun Tanssin keskus Jojon ohjelmistossa 

vuosina 2003–2004 ja 2008. Myös katutanssiin pohjaava Soulful Love v. 2008 viitoitti tietä myöhemmille  

isoille katutanssiproduktioille Cirque de Hip-hopille v. 2009 ja Ruutanalle v. 2013, joita esitettiin Oulun 

Kaupunginteatterissa. Näissä produktioissa nousi vahvaksi vaikuttajaksi tällöin toimintaamme mukaan 

tullut katutanssiopettaja, tanssija ja koreografi Julian Owusu.      

      Mikäli oululaisten ”tanssiossaaminen” oli jäänyt jollekulle suomalaiselle epäselväksi niin viimeistään 

2000-luvun loppupuolella se kirkastui kaikille kun tv:ssä käynnistyi huikeaan suosioon noussut Tanssii 

Tähtien kanssa-ohjelma v. 2006. Oululaiset ja oululaislähtöiset tanssijat olivat vahvassa roolissa jo 

ensimmäisellä tuotantokaudella. Näkyvässä roolissa sain olla minäkin ohjelman kahden ensimmäisen 

kauden päätuomarina. Muita citydanceläisiä olivat mm. Marko Keränen, Saara Kylmänen ja Juha Pykäläinen 

tanssinopettajina ja exhibition dancen monikertainen maailmanmestari Hanna Karttunen esiintyjänä 

parinsa Viktor Da Silvan kanssa!   

 
Tanssii Tähtien kanssa tuomarit v. 2006-2007 Jukka Haapalainen, Merja Satulehto, Mikko Rasila  

ja Jorma Uotinen  

 

Uudistumisen aika – 2010–2015     

Oululaisten tulva tv:n tanssiohjelmissa jatkui v. 2010 ja 2012 kun Nelosella nähtiin maailmalla suositusta  

So you think you can dance-ohjelmasta suomalainen versio Dance! Eikä tätäkään ohjelmaa saatu tehtyä 

ilman oululaisia. Minua kutsui jälleen tanssituomarin tehtävä ja lisäkseni mukana oli monia muitakin 

Citydancestä tuttuja, kuten ensimmäisen kauden finalisti Jenni Jokikokko-Jakkula ja sen kauden voittaja 

Sam Vaherlehto, joka vuoden verran opetti Citydancessä. Opettajistamme, nykyisistä ja entisistä,  

koreografeina toimivat mm. Outi Räsänen, Lasse Hyttinen ja Marko Keränen.   



 
Dancen 2.tuotantokaudeltatunnelmia, ylhäällä vakiotuomarit Marco Bjurström ja Merja Satulehto ja 

vierailevat tuomarit Jussi Focus Sirviö ja Jenni Pääskysaari sekä alhaalla ohjelman juontaja Axl Smith.  

  
Tanssilegenda Aira Samulin ja Outi Räsänen, jolle myönnettiin FDO:n (Finnish Dance Organization) Dance 

Award-palkinto ansiostaan koreografina ja tanssijana.  



 

      2010-luvulle tultaessa oli myös jo selvää, että toiminta on ajanut Aleksanterinkadun tilojemme ohi.  

Usea vuosi kuluikin uusien toimitilojen etsinnässä. Maltti etsinnöissä kannatti sillä vihdoin loppuvuodesta 

2013 löysimme suorastaan unelmien tilat!  

      Vuosi 2014 oli siten suurten muutosten aikaan. Kesän aikana muutimme kaivattuihin uusiin uljaisiin 

toimitiloihin keskustasta Limingantulliin.  Samalla uudistimme sekä netti- ja facebook-sivumme, otimme 

käyttöön uuden monipuolisemman verkkokaupan ja olimme pilottiyrityksenä luomassa tanssikouluille 

räätälöityä toiminnanohjausjärjestelmää.  

       Ensimmäinen vuosi uudessa toimitilassa on sujunut erinomaisesti ja täällä viihtyvät niin henkilökunta 

kuin asiakkaat! Omien toimivien tilojen lisäksi talosta löytyy upea monitoimitila, jossa nykyisin järjestämme 

niin oppilasnäytökset kuin isot tanssikilpailutkin. Toimintojen keskittäminen saman katon alle on todellista 

arjen luksusta!  

      Nyt yhdessä muiden tässä talossa toimivien yritysten kanssa me muodostamme ainutlaatuisen 

elämysten, aktiviteettien ja huipputapahtumien vapaa-ajankeskuksen Terminaalin. Täältä löytyy Citydancen 

lisäksi Liikuntakeskus Voitto, Pilates Oulu, Oulun Kamppailuklubi, SuperPark Oulu ja Areena. Palvelut 

täydentää ravintola Robson´s. 

     Tänä päivänä koulu työllistää 25 tanssinopettajaa ja opetusohjelmassa on yli 40 erilaista tanssilajia – 

vakituisia viikkotunteja on n. 180. Toimistossa asioiden rullaamisesta vastaa kolme positiivisesta ja ripeästä 

asiakaspalvelustaan kiitettyä työntekijää, etunenässä merkittävän panoksensa  asiakaspalvelun 

kehittämisessä ja tehostamissa antanut uusi operatiivinen johtajamme Ann-Helen Piri.  

    Keskeisiä toimintaperiaatteita kurssiohjelman monipuolisuuden lisäksi ovat olleet alusta asti myönteisen 

ja kannustavan harrastusilmapiirin luominen ammattitaitoisten ja koulutettujen opettajien johdolla. Esitys- 

ja kilpailutoiminnalla kannustetaan oppilaita tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen harrastamiseen. Yhteistyö 

paikallisten tanssitoimijoiden kanssa, etusijassa Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen, 

Oulun tanssin keskus Jojon ja Oulun Tanssikomppanian kanssa on ollut tiivistä alusta asti.  

    Citydance haluaa omalta osaltaan olla kehittämässä ja viemässä eteenpäin Oulun vahvaa  

tanssiosaamista kansallisilla ja kansainvälisillä areenoilla. Ennen kaikkea Citydance haluaa tarjota kaikille 

mahdollisuuden harrastaa tanssia omista lähtökohdistaan ponnistaen – ikään, sukupuoleen ja taitotasoon 

katsomatta.  Tanssi kuuluu kaikille!   

 

Feel The Beat – Dance!  

 

   



Citydancen henkilökuntaa. Ylhäältä vas:lta: Miia Yliniemi, Lotta Kyllönen, Riina Husgafvel, Maija Niemi, 

Jonna Suokas, Merja Satulehto, Ann-Helen Piri, Teemu Tuohimaa, Jenni Jokikokko-Jakkula,Heikki Halttu, 

Miina Väisänen, Marjukka Koivuniemi, Sara-Sofia Sarkkinen. Alhaalta vas:lta Paula Puumalainen, Nelli 

Salmela, Julian Owusu, Krista Saarela, Riina Harju, Joonas Tiiro, Sara Pikkarainen, Elina Peltoperä, Anne-

Riina Hurskainen. Kuvasta puuttuu Asta Hartikainen, Sanna Hirvaskari,  Anniina Jääskeläinen, Antti 

Kyllönen, Päivi Perttunen ja  Outi Räsänen.  

  

Tässä vielä vaihtoehtoinen kuva henkilökunnasta vähän vauhdikkaammalla meiningillä!   

 

 

Ja vielä jotain kuvia:  

 

 
Citydancen 15 v Gaala Pohjankartanossa syksyllä 2005. Kestosuosikki Rich Man´s Frug ja lavalla Annamari 

Kess, Marko Keränen, Merja Satulehto, Teemu Tuohimaa ja Tiina Mylly 



 

 
Street SM2013 Ouluhallissa! Järjestäjänä Tanssikeskus Citydance. 

 

 
Citydancen 25 v Gaala Areena Oulussa 12.9.2015 

Dame Starlite ja Marco Bjurström  

 



 
So in love v. 2008 Valvesalissa. Kuvassa Juha Pykäläinen, Marko Keränen, Saara Kylmänen, Sanna 

Hirvaskari, Anne Välisaari ja Merja Satulehto.  

 

 


